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Sammanfattning 

Syftet: Syftet med studien var att undersöka hur färgade kontaktlinser påverkade 

färgseendet och vilka våglängder av det synliga ljuset som de släppte igenom. 

Metod: 30 personer i åldrarna 19-52 deltog i studien. De hade sfärstyrkor mellan +5,00 

D till -10,00 D och ingen hade cylinderstyrkor över -0,75 D. En synundersökning 

gjordes för att få fram nuvarande styrkor och sattes i en provbåge, ögat som inte 

undersöktes ockluderades. Ett Farnsworth D-15 färgsorteringstest användes för att 

bedöma färgseendet utan och med tre plana kontaktlinser i färgerna Blue, Green och 

Sherry från Star-Lens AB. Med en spektrofotometer mättes vilka våglängder som 

passerade genom kontaktlinserna. 

Resultat: Det fanns en signifikant skillnad med kontaktlinsen Blue på färgseendet av 

medelvärdet på antal gjorda fel (p < 0,05) jämfört med utan kontaktlins. Med Green och 

Sherry fanns det inte någon signifikant skillnad (p > 0,05 för båda). Transmittansen 

genom kontaktlinsen Blue hade ett minimum vid 590 nm, Green vid 600 nm och Sherry 

vid både 510 nm och 540 nm. Green och Sherry sjönk även transmittansen kraftigt efter 

530 nm respektive 480 nm. 

Slutsats: Det blev en signifikant skillnad på färgseendet med kontaktlinsen Blue, men 

ingen skillnad med Green och Sherry. Färgade kontaktlinser har ingen direkt påverkan 

på färgseendet vid mätning med ett Farnsworth D-15 färgsorteringstest. Transmittansen 

på kontaktlinserna sjönk mest vid respektive kontaktlins komplementärfärg, men 

färgerna Green och Sherry sjönk transmittansen även en del i de blåa våglängderna.  
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Abstract 

The aim of this study was to examine how tinted contact lenses affect color vision and 

which wavelengths of the visible light that is transmitted through them. 

 

A total of 30 people in the range from 19 to 52 years were included in this study. They 

had refractive errors from about +5.00 D to -10.00 D and no cylinder power over 

-0.75 D. An eye exam was made and their current power was put in a trial frame, the 

eye that was not examined was occluded. A Farnsworth D-15 color arrangement test 

was made to examine color vision without tinted contact lenses and was then repeated 

with each of the three plano contact lenses in the colors Blue, Green and Sherry. A 

Spectrophotometer was used to measure the transmittance of visible light through the 

contact lenses. 

 

There was a significant difference with the Blue contact lens on the mean error score (p 

< 0.05) compared to without contact lens. With the contact lenses Green and Sherry was 

there no significant difference (p > 0.05 for both). The transmittance through the Blue 

contact lens had a minimum at 590 nm, Green at 600 nm and Red at both 510 nm and 

540 nm. Both the Green and Red contact lenses the transmittance decreased 

considerably after 530 nm and 480 nm respectively. 

 

There was a significant difference in color vision with the Blue contact lens, but no 

difference with the Green and Red contact lenses. Tinted contact lenses have no direct 

effect on color vision when measuring with a Farnsworth D-15 color arrangement test. 

The transmittance decreased most at the complementary color of each contact lens, but 

with the Green and Red contact lenses the transmittance also decreased in the blue range 

of the visible wavelengths.
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Tack 

Jag vill ge ett stort tack till Star-Lens AB, som ordnade de färgade kontaktlinserna till 

mig som användes under studien, utan er hade det inte gått att genomföra. 

 

Jag vill tacka alla deltagare som var snälla och ställde upp och var med i min studie. 

 

Tack till Kjell Edman som hjälpte mig med spektrofotometer när jag skulle mäta 

transmittansen. 

 

Vill också tacka min handledare Oskar Johansson som hjälp mig med frågor och 

funderingar under arbetets gång.  
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1 Inledning 

Det känns som det är ganska vanligt idag att använda färgade kontaktlinser, antingen till 

att förändra eller förstärka sin egen ögonfärg. Finns också väldigt många olika färger att 

välja mellan, både med och utan öppning för pupillen. Det finns inte många studier 

gjorda kring hur färgade kontaktlinser påverkar färgseendet, därför genomfördes denna 

studie. De färger som valdes på kontaktlinserna var Blue, Green och Sherry från Star-

Lens AB, som var de starkaste färgerna de hade. 

 

1.1 Färgseendet 

Färgseendets mest grundläggande del är trikromatism. Det uppstår för att det finns tre 

typer av celler på näthinnan, fotoreceptorer (Rosenfield & Logan, 2009, s. 304) som 

omvandlar elektromagnetiska partiklar till nervsignaler som förs vidare till hjärnan som 

sedan tolkar färgen man ser. De våglängder i det elektromagnetiska spektrumet som 

människan kan se kallas synligt ljus och ligger ungefär mellan 400-700 nm (Purves & 

Beau Lotto, 2003, ss. 17-18). Färgerna på våglängderna går i ordningen från violett till 

rött, se figur 1.1 (Valberg, 2005, s. 47). Våglängder över 700 nm kallas IR-ljus och 

under 400 nm för UV-ljus. Dessa kan inte ses med blotta ögat (Valberg, 2005, s. 35). 

 

 

Figur 1.1 Ljusspektrum av det synliga ljuset (Bild från Meganbeckett, 2014). 

 

1.1.1 Fotoreceptorer – stavar och tappar 

Näthinnan består av tio lager där fotoreceptorerna finns i det näst innersta lagret och 

samarbetar med pigmentepitellagret innanför (Remington, 2012, ss. 70-71). 

Fotoreceptorerna delas in i stavar, som det bara finns en typ av, och tappar som det 

finns tre typer av. Stavar innehåller fotopigmentet rhodopsin medan tapparnas 

fotopigment kallas opsin (Purves & Beau Lotto, 2003, ss. 20-23). De tre tapptyperna 

delas in i S för korta/blåa våglängder, M för mellan/gröna våglängder och L för 

långa/röda våglängder, tapparnas känslighet för ljus har sitt max vid olika våglängder 

(Valberg, 2005, s. 103), där blå har sin vid 420 nm, grön 531 nm och röd 588 nm 
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(Remington, 2012, s. 76). Den delen av näthinnan som är bäst anpassat till färgseendet 

är ett ca 9 mm stort område runt gula fläcken. Mitt i gula fläcken finns makula som är 

ca 5,5 mm stort och där i finns fovea på ca 1,5 mm. I fovea finns ett område på ca 0,57 

mm där det enbart finns tappar. Ju längre ut från detta område man kommer så minskar 

tapparnas koncentration (Remington, 2012, ss. 83-84). Tillsammans kan stavarna och 

tapparna uppfatta ljusstyrkor i många olika grader (Purves & Beau Lotto, 2003, s. 23). 

 

1.1.2 Mörker och ljus adaptation 

I mörker eller i mycket svagt ljus används de ljuskänsliga stavarna. Här blir 

detaljseendet sämre och färgseendet fungerar inte alls där alla färgerna går i olika 

nyanser av grått. Däremot i ljusa förhållanden dominerar tapparna och hjälper till att få 

en skarp bild på näthinnan och ett väl fungerande färgseende (Remington, 2012, s. 76). 

Tapparna och hur mycket ljus det finns är på så sätt en viktig del i kromatisk adaptation, 

processen av hur färg uppfattas (Valberg, 2005, s. 146). Det kan ta upp till 30 minuter 

för stavarna att anpassa sig att gå från ljuset till mörker, detta kallas mörkeradaptation. 

Det innebär att det först bara är tapparna som fungerar och när de sen blir mörkt 

stimuleras inte de längre och det tar lite tid innan stavarna når upp till sin max effekt. 

Däremot tar det bara mellan 5-10 minuter för tapparna att nå sitt max efter att ha gått 

från mörker till ljuset. Detta kallas ljusadaptation (Remington, 2012, s. 82). 

 

1.2 Färg 

Färg kan beskrivas som flera tvådimensionella plan, där ljusheten och styrkan av 

färgerna ändras mellan planen. Flyttar man sig runt dessa plan ändras färgernas nyans 

(Purves & Beau Lotto, 2003, s. 90). På så vis kan färger beskrivas genom ljushet, 

färgstyrka och nyans, där alla färgerna representeras i en färgcirkel, se figur 1.2 

(Valberg, 2005, s. 209). Flera olika färger kan fås fram genom att blanda färgerna blått, 

grönt och rött och bildar då färgerna cyan, gult och magneta. Blandas alla färgerna 

tillsammans fås färgen vitt fram. Färgerna blå, grön och röd räknas som primärfärger då 

det inte går att få fram någon av dessa färger genom att blanda med någon av de andra 

två primärfärgerna (Benjamin, 2006, s. 299). För att komma från färgen röd till grön 

måste man gå genom vitt i färgcirkelns mitt, se figur 1.2, och är på så vis 

komplementärfärger till varandra. Även gult och blått är komplementärfärger till 

varandra (Purves & Beau Lotto, 2003, s. 97). 
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Figur 1.2. Färgcirkel med komplementärfärger (Bild från BARALPO, 2012). 

 

1.2.1 Färg uppfattning 

Färg uppfattas när våglängder reflekteras i en yta och in i våra ögon (Valberg, 2005, s. 

209) och kan bero på både fotometriska och psykologiska faktorer. Fotometriskt på hur 

mycket ljus det finns och vilka våglängder, medan psykologiskt av färgens ljushet, 

färgstyrka och nyans (Benjamin, 2006, s. 310). Den ena delen är på så sätt en process 

som sker innan det når ögat och den andra är fakta eller erfarenhet av hur det kan vara 

(Pridmore, 2011). Hur personer med normalt färgseende uppfattar färger är väldigt olika 

och beror på många faktorer, bland annat på antalet fotoreceptorer som finns på 

näthinnan, hur deras fotopigment fungerar, kristallina linsen, synfel och kromatiska 

aberrationer (Benjamin, 2006, s. 311). 

 

1.3 Kromatisk aberration 

Kromatisk aberration innebär att de korta och långa våglängderna inte fokuseras på en 

och samma punkt på näthinnan. Där våglängder på 580 nm normalt fokuseras på en 

punkt på näthinnan, vilket gör att ögat blir närsynt för korta våglängder och översynt för 

långa våglängder. De korta våglängderna hamnar på en punkt framför näthinnan och de 

långa våglängderna bakom (Valberg, 2005, s. 67). Sätts ett negativt glas framför ögat 

hamnar de korta våglängderna i fokus och ett positivt glas gör så att de långa 

våglängderna hamnar i fokus på näthinnan. Det resulterar i att ljushet, färgstyrka och 

nyans ändras med olika styrkor på glasen (Benjamin, 2006, ss. 784-785). Även om det 
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styrkemässigt på glasen är ganska stor skillnad märks inte effekten av det speciellt 

mycket, för att det relativa ljusutbytet i ögat är mycket liten vid de korta och långa 

våglängderna av synligt ljus (Rosenfield & Logan, 2009, s .9). 

 

1.4 Färgseendedefekter 

Färgseendedefekter delas in i medfödda och förvärvade, där den vanligaste är medfödda 

röd/gröna defekter. Medfödda defekter drabbar främst män eftersom den sitter på X 

kromosomen, ca 8 % av männen drabbas medan bara ca 0,5 % av kvinnorna. De är 

oftast binokulära, symetriska och ändrar sig sällan med tiden. Medfödda defekter delas 

in i anormal trikromatism, dikromatism och monokromatism. Anormal trikromatism 

delas in i protanormal, deutanormal och tritanormal och där fungerar respektive stavs 

färg inte normalt, alltså röd, grön eller blå färg. Vid dikromatism saknas pigmentet för 

en av stavarna och delas in i protanopi, deuteranopi och tritanopi. Monokromatism delas 

in i stavmonokromatism och tappmonokromatism. Vid stavmonokromatism finns bara 

ett fungerande fotopigment och vid tappmonokromatism fungerar inget av pigmenten. 

Förvärvade defekter uppstår sekundärt, oftast efter okulär sjukdom, trauma, mediciner 

eller toxiska substanser. De kan uppstå när som helst under livet, oftast monokulära, 

variera i svårighetsgrad, blir ofta värre med tiden och ger oftast bara blå/gula defekter. 

Har man fått en förvärvad defekt är det viktigt att kontrollera att det inte finns någon 

bakomliggande orsak (Rosenfield & Logan, 2009, s. 304-305). 

 

1.5 Färgseende tester 

Det finns många olika färgseendetester, de delas in i fyra olika kategorier: 

pseudoisokromatiska tavlor, sorteringstester, anomaloskop och yrkestester. Där det 

vanligaste testet är pseudoisokromatiska tavlor (Benjamin, 2006, ss. 314-315). Några 

exempel på färgseendetester är Ishihara, Farnsworth D-15, Farnsworth-Munsell 100-

Hue och anomaloskop (Benjamin, 2006, ss. 316-326). 

 

1.5.1 Ishihara 

Ishihara ingår i pseudoisokromatiska tavlor, där det finns tre olika storlekar 16, 24 eller 

38 tavlor. Tavlorna innehåller siffror och vägar som ska följas, där olika färgdefekter 

gör specifika fel. På så sätt kan olika defekter klassificeras, och Ishihara är bäst för 

röd/gröna defekter. Den första tavlan är en test tavla som alla kan se, för att visa hur 
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testet kommer gå till. För ett normalt resultat får inte mer än två fel göras, om sex eller 

fler fel görs så finns det någon typ av färgseende defekt (Benjamin, 2006, ss. 316-317). 

 

1.5.2 Farnsworth D-15 

Farnsworth D-15 ingår i färg sorteringstesten, se figur 1.3. Där sorteras 15 färgade 

kapsyler i färgordning från blått till violett. Det klassificerar röd/gröna och blå/gula 

defekter men även dess svårighetsgrad. Det är utformat så att de olika defekterna gör 

specifika fel när man sorterar kapsylerna. På baksidan finns nummer från 1-15 och 

ordningen kapsylerna sorterats i ritas in i ett speciellt cirkeldiagram (Rosenfield & 

Logan, 2009, ss. 306-308), där P:et i diagramet står för en referenskapsyl som färgerna  

ska sortera efter (Farnsworth D-15, 2005/2006). När ett Farnsworth D-15 

färgsorteringstest utförs ska man undvika att använda några färgade filterglasögon eller 

kontaktlinser, då detta kan påverka slutresultatet. En person med normalt färgseende 

kan misslyckas eller en som har en defekt klarar testet (Benjamin, 2006, s. 333; Elliott, 

2014, s. 56). Med ett normalt resultat ska färgerna sorteras från 1 till 15, se figur 1.4. 

Men om två kapsyler intill varandra bytt plats räknas det som normalt. Görs det fel på 

fler ställen räknas inte resultatet som normalt men det ger ingen diagnos. För att en 

diagnos ska kunna sättas måste kapsylerna sorteras så att de följer någon av linjerna 

protan, deutan och tritan, se figur 1.4, som påverkar respektive röd, grön och blå färg. 

De som misslycka är oftast de som har mycket stora problem med färgseendet i 

vardagen, då Farnsworth D-15 färgsorteringstest är ett ganska grovt test som kan missa 

små förändringar (Benjamin, 2006, ss. 321-322). 

 

 

Figur 1.3. Farnsworth D-15 färgsorteringstest. 
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Figur 1.4. Normalt resultat på Farnsworth D-15 färgsorteringstest och linjer för de 

olika diagnoserna (Inspirerad av bild från, Rosenfield & Logan, 2009, s .308). 

 

1.5.3 Farnsworth-Munsell 100-Hue 

Farnsworth-Munsell 100-hue är precis som Farnsworth D-15 ett färgsorterings test. Det 

är väldigt känsligt och kan få fram mycket små defekter. Det används oftast för att följa 

små förändringar och få fram skillnader mellan ögonen. Det innehåller 85 färgade 

kapsyler, i olika färger och nyanser uppdelat på fyra rader där första och sista på varje 

rad är fasta. Personer som har normalt färgseende gör en del fel men då väldigt udda fel, 

medan de med en defekt gör specifika fel beroende på vilken del av färgseendet som är 

påverkat (Benjamin, 2006, s. 320). 

 

1.5.4 Anomaloskop 

Anomaloskop är ett instrument som olika färgnyanser ska matchas mot varandra. 

Resultatet ger en säker diagnos och kan klassificera alla typer av röd/gröna defekter. Det 

finns flera olika modeller av anomaloskop, men principen är densamma. Det 

anomaloskop som anses som standard är ett Nagel Anomaloscope och är uppbyggt så 

att man tittar i ett okular på en cirkel som halva är upplyst av monokromt gult ljus och 

andra halvan av en blandning av monokromt rött och grönt ljus. Med två spakar styrs 

ljusheten på den gula färgen och blandningen av rött och grönt. Det är sällan privata 

kliniker har ett anomaloskop då de är dyra i inköp (Benjamin, 2006, s. 326). 
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1.6 Spektrofotometer 

Spektrofotometer är ett instrument som mäter fördelningen av våglängder i ett spektrum 

genom transparenta material och vätskor. Den kan mäta våglängder från ca 190-1100 

nm, där ingår UVA, UVB, UVC, synligt ljus och IR ljus. När en mätning görs sänder 

instrumentet ut monokromatisk ljus av valda våglängder som går igenom det som mäts. 

Det man mäter läggs i en kyvett, som är en slags plastbehållare, så att det håller sig på 

samma plats under mätningen. Den data som mätningen visar är hur många procent av 

ljuset som transmitteras, reflekteras eller absorberas av materialet/vätskan (Hitachi, 

1988, ss. 2.1–2.13). 

 

1.7 Tidigare studier 

1.7.1 Färgade kontaktlinser och färgseendet 

Det finns nästan inga studier gjorda på mjuka färgade kontaktlinser och färgseendet. De 

studier som är gjorda på färgade kontaktlinser undersöker istället hur kontrastseendet 

påverkas. Harris & Cabrera (1976) gjorde en studie på färgade PMMA (polymetyl 

metakrylat) kontaktlinser och hur de påverkade färgseendet. Studien gjordes för att det 

finns många artiklar om hur färgade kontaktlinser påverkade synen men inte specifikt på 

färgseendet, så de ville ta reda på hur olika färger på kontaktlinser påverkade 

färgseendet. 

 

I studien medverkade 8 personer, två män och sex kvinnor i åldrarna 19-25. De gjorde 

ett Farnsworth 100-Hue test med totalt 13 kontaktlinser. En klar och tolv kontaktlinser i 

färgerna brun, grå, blå och grön, där varje färg fanns i tre olika färggrader. Studien 

pågick under två dagar, där åtta kontaktlinser gjordes under första dagen och sex andra 

dagen. Refraktiva fel korrigerades i provbåge, och alla testades monokulärt. Det fanns 

ingen signifikant skillnad på medelvärdet av antal gjorde fel, då p-värdet var > 0,20. Det 

innebar att de färgade kontaktlinserna endast hade en väldigt liten eller ingen effekt alls 

på färgseendet med ett Farnsworth 100-hue färgsorteringstest. Det visade också att testet 

påverkades av hur många gånger det gjordes, så en viss påverkan av inlärning fanns det. 

Första dagen var standard deviationen av antalet gjorda fel mycket högre än dag två. 

Det visade också att det alltid blev sämst resultat i den blåa delen av testet, där standard 
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deviationen var lite högre än de andra tre raderna i färgsorteringstestet (Harris & 

Cabrera, 1976). 

 

1.7.2 Transmittans 

Det finns flera studier gjorda på färgade kontaktlinser och transmittans av våglängder, 

än färgade kontaktlinser och färgseendet. Det har särskilt gjorts för att undersöka om de 

släpper igenom något skadligt UV-ljus, men det har även mätts hur mycket av det 

synliga ljuset som släpps igenom. Bruce, Dain & Holden (1986), Harris, Haririfar & 

Hirano (1999) och Osuagwu & Ogbuehi (2013) använde sig av spektrofotometer för att 

kunna mäta upp fördelningen av våglängderna, de mätte våglängder från ca 240-780 nm 

i olika intervallerna. 

 

I en studie undersöktes transmittansen genom färgerna royal blue, evergreen och aqua 

av NewVues Softcolors från Ciba Vision med en styrka på -3,00 dioptrier och bara en 

mätning per lins gjordes. Royal blue fick en minskning av transmittansen i det 

röd/orangea, orange och gula ljusspektrat, aqua fick en minskning i det röda och 

röd/orangea spektrat och evergreen fick en minimal minskning i det röda och i den 

blå/violetta delen, det vill säga en minskning på komplementärfärgerna till den färgen 

som var på kontaktlinsen (Harris, Haririfar & Hirano, 1999). 

 

I en annan studie mättes transmittansen på kontaktlinser med färgerna green, blue, aqua 

och brown från två olika leverantörer. Upprepade mätningar gjordes på alla färgerna 

och det visade en skillnad på bara ± 1 % mellan mätningarna. De undersökte skillnader i 

transmittansen med hänsyn till olika styrkor och det visade sig inte ha någon större 

betydelse. Medelvärdet av det synliga ljuset på transmittansen på en -2,75 dioptrier 

kontaktlins från den ena leverantören varierade mellan 60,1–77,7 % och den andra 

mellan 75,6–82,5 % för samma färger (Bruce, Dain & Holden, 1986). 

 

I ytterligare en studie mättes transmittansen i färgade kontaktlinser från 5 olika 

leverantörer, av totalt 13 olika färger av plana kontaktlinser. Medelvärdet på 

transmittansen var från 35,1 % till 92,9 % mellan de alla olika färgerna och det var 

väldigt varierande resultat med liknande färger från olika leverantörer (Osuagwu & 

Ogbuehi, 2013). 
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Det har visats att färgade kontaktlinser har ett visst bortfall av våglängder genom 

absorption och reflektion. Man såg även att ljusa färger på kontaktlinserna hade högre 

transmittansen än mörkare färger på kontaktlinserna och generellt hade bruna och gröna 

kontaktlinser lägre transmission speciellt i den blåa delen av ljusspektrat (Harris & 

Cabrera, 1976).  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur färgade kontaktlinser påverkade färgseendet 

och vilka våglängder av det synliga ljuset som dem släppte igenom.  
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3 Material och Metod 

3.1 Deltagare 

Det var 30 personer som deltog i studien. De var i åldrarna 19-52 år, med en medelålder 

på 24,7 år. Av dessa var 28 kvinnor och resterande 2 män. De hade sfärstyrkor från 

+5.00 D till - 10.00 D och ingen hade cylinderstyrka över -0,75 D, då detta var det enda 

kriteriet för att få delta i studien. De som medverkade i studien fick skriva på ett 

informerat samtycke (se bilaga A) och kunde när som helst under studien avsluta sin 

medverkan. 

 

3.2 Material 

3.2.1 Kontaktlinser 

De kontaktlinser som användes var en månadslins, Supra 55, från Star-Lens AB. 

Materialet var Ocufilcon D, som är ett hydrogel material med ett vatteninnehåll på 55 

%. Den blockerar även UV-ljus (Star-Lens AB, 2015). Kontaktlinserna hade färgats in i 

färgerna Blue, Green och Sherry, se figur 3.1. Fyra kontaktlinser av varje färg användes 

i studien, där en av varje färg sparades till mätningen av transmittansen. Mellan varje 

deltagare rengjordes kontaktlinserna med cleaner, sköljdes med saltlösning och därefter 

autoklaverades de, för att inte riskera någon kontaminering av kontaktlinserna. 

 

 

Figur 3.1. Kontaktlinserna Blue, Green och Sherry. 

 

3.2.2 Spektrofotometer 

En Hitachi U-2000 spektrofotometer (Hitachi, 1988), se figur 3.2, användes för att mäta 

transmittansen av de synliga våglängderna igenom kontaktlinserna. De våglängderna 

som mättes var mellan 340-700 nm i 10 nm interval. Kontaktlinserna lades ner i en 
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kyvett som var ca 1x1 cm med saltlösning, och sattes sedan in i instrumentet. Man mätte 

först saltlösningen för få ett referensvärde av hur mycket transmittansen påverkades av 

den och därefter mätts transmittansen en gång per kontaktlins. De kontaktlinser som 

användes vid mätningarna var helt nya, så att de inte skulle påverka resultatet något. 

 

 

Figur 3.2. Hitachi U-2000 Spektrofotometer. 

 

3.3 Metod 

3.3.1 Förundersökning 

En refraktion gjordes på varje deltagare. Deltagarnas habituella styrkor eller 

autorefraktorvärde användes som startpunkt. Styrkorna som kom fram sattes i en 

provbåge, för att alla som var med skulle göra testet under samma förutsättningar. 

Synundersökningen utfördes i en foropter och provbåge med provglas set. Visus mättes 

med en Snellen-tavla och även närvisus mättes. 

 

3.3.2 Farnsworth D-15 

Ett Farnsworth-Munsell D-15 färgsorteringstest, se figur 1.3, användes för att undersöka 

färgseendet (Farnsworth D-15, 2005/2006). Först kontrollerades färgseendet monokulärt 

på båda ögonen utan kontaktlinser så att det inte fanns några defektet. Testet upprepades 

sedan monokulärt på höger öga på alla deltagare, för varje färg på kontaktlins. 

Resultaten skrevs in i ett undersökningsprotokoll (se bilaga C) och resultatet ritades in i 

ett cirkeldiagram som tillhör Farnsworth D-15 färgsorteringstestet (se bilaga B). Var det 

så att det gjordes några fel upprepades testet igen för att se så att testet uppfattas rätt. 

Mellan varje mätning blandades färgerna runt ordentligt för att minimera inlärning. Alla 

deltagarna tillfrågades även hur de upplevde färgerna i Farnsworth D-15 

färgsorteringstestet med de tre olika färgerna på kontaktlinserna jämfört med utan 

kontaktlins. 
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Figur 3.3. Den svartklädda ljusboxen. 

 

Testet gjordes i en ljusbox som invändigt var klätt med svart tyg, för att slippa reflexer, 

se figur 3.3. Belysningen och luminansen i ljus boxen mättes med en Hagner ljusmätare. 

Belysningen vertikalt mot testet i boxen var 1620 lux och horisontellt 2300 lux. 

Luminansen vertikalt mot testet i boxen var 45,5 cd/kvm och vertikalt utan testet i 4,2 

cd/kvm. Belysningen i rummet släcktes ner under mätningarna, så att alla deltagarna 

skulle ha samma belysningsförhållanden under mätningarna. 

 

3.4 Statistik 

Statistiken gjordes i Microsoft Excel 2010, där all insamlad data analyserades. 

Medelvärdet och p-värdet räknades ut för både utan kontaktlins och med de tre färgade 

kontaktlinserna. Ett parat t-test gjordes för att jämföra antalet gjorda fel utan kontaktlins 

med respektive färg Blue, Green och Sherry på kontaktlinserna. 
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4 Resultat 

4.1 Färgade kontaktlinser och färgseendet 

Antalet fel som gjordes utan kontaktlins var 0,20 ± 0,61, med färgen Blue 0,47 ± 0,86, 

med Green 0,20 ± 0,81 och med Sherry 0,17 ± 0,65. 

 

Ett parat t-test gjordes i Excel för att jämföra antalet fel som gjordes utan kontaktlins 

och med de tre färgade kontaktlinsernas medelvärde. När det jämfördes utan kontaktlins 

och kontaktlinsen i färgen Blue fanns det en signifikant skillnad av medelvärdet av antal 

gjorda fel (p < 0,05). Samma parat t-test gjordes utan kontaktlins och kontaktlinsen i 

färgen Green och sedan utan och med färgen Sherry, där det inte fanns någon 

signifikant skillnad med någon av färgerna (p > 0,05 för båda). Medelvärdet och 

standard deviationen av antal gjorda fel visas i figur 4.1. 

 

 

Figur 4.1. Medelvärde av antalet fel utan och med de tre färgade kontaktlinserna. 

 

Av de 30 personer som deltog i studien var det 21 personer som inte hade några fel 

varken med eller utan någon av de tre färgade kontaktlinserna. Av de nio personer som 

hade två eller flera fel, var det 3 personer som hade gjort fel utan kontaktlins. Med 
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kontaktlinsen Blue var det 7 personer som hade gjort något fel och med båda färgerna 

Green och Sherry var det 2 personer med vardera kontaktlins som hade gjort något fel 

(se Bilaga D). I figur 4.2 visas de specifika fel som gjordes utan och med kontaktlinsen 

Blue, medan i figur 4.3 och 4.4 visas de specifika fel som gjordes med kontaktlinserna 

Green och Sherry. 

 

 

Figur 4.2. Fel gjorda utan och med Blue. 
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Figur 4.3. Fel gjorda med Green. 

 

 

Figur 4.4. Fel gjorda med Sherry. 

 

När deltagarna tillfrågades hur de upplevde färgerna i ett Farnsworth D-15 

färgsorteringstest med de färgade kontaktlinserna svarade 66,7 % (20 personer) av 

deltagarna med kontaktlinsen Blue att det inte var någon större skillnad, 20 % (6 

personer) upplevde blå/gröna färger svårare att sortera, 6,7 % (2 personer) att färgerna 

kändes kallare och 6,7 % (2 personer) upplevde färgerna klarare. Med Green upplevde 

26,7 % (8 personer) att de inte var någon större skillnad, 66,7 % (20 personer) att 

blå/gröna färger var svårare att sortera, och 6,7 % (2 personer) de gröna färgerna 

starkare och med Sherry upplevde 36,7 % (11 personer) att de inte var någon större 

skillnad, 36,7 % (11personer) att röd/orangea var svårare att sortera, 13,3 % (4 

personer) att blå/gröna blev svårare att sortera, 10 % (3 personer) ansåg färgerna 

starkare och 3,3 % (1 person) att färgerna fick en varmare ton. 
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4.2 Transmittans 

Kontaktlinsen Blue hade ett minimum vid 590 nm som motsvarar de orange/gula delen 

av synligt ljus, Green hade ett minimum vid 600 nm som ligger mer åt det röd/orange 

delen och Sherry hade ett minimum vid 510 nm och 540 nm som är inom den gröna 

delen. Transmittansen genom de olika färgade kontaktlinserna visas i figur 4.5. För 

Green och Sherry sjönk transmittansen kraftigt vid 530 nm respektive 480 nm. Den gråa 

linjen i diagramet, se figur 4.5, är ett referensvärde av transmittansen för vätskan och är 

inräknad vid mätning för respektive färg på kontaktlins (se bilaga E). 

 

 

Figur 4.5. Diagram på transmittansen i procent genom kontaktlinserna.  
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5 Diskussion 

5.1 Färgade kontaktlinser och färgseendet 

Resultat av denna studie visar att det blev en signifikant skillnad på färgseendet med 

kontaktlinsen Blue på ett Farnsworth D-15 färgsorteringstest, men med Green och 

Sherry blev det ingen skillnad. Så frågan är om ett Farnsworth D-15 färgsorteringstest, 

som nämndes i inledningen, inte är tillräckligt känsligt för att få fram små skillnader på 

färgseendet. Det hade kanske varit bättre att använda sig av ett Farnsworth 100-Hue 

färgsorteringstest eller ett anomaloskop, som är bättre för att få fram små skillnader och 

som även kan få fram skillnader mellan ögonen. I studien som Harris & Cabrera (1976) 

gjorde använde de sig av ett Farnsworth 100-hue test och det visade inte heller någon 

signifikant skillnad eller bara en mycket liten skillnad på färgseendet. Så det test som 

hade varit bäst att använda hade varit ett anomaloskop. Men eftersom det är ganska dyrt 

att köpa in så är det kanske inte det testet som kommer upp först på att användas till att 

undersöka färgseendet. 

 

Det kan även tänkas att det finns en viss grad av inlärning. Just med ett Farnsworth D-

15 färgsorteringstest där det bara är 15 olika färger som ska sorteras kan det vara lätt att 

lära sig vid när man gör det upprepade gånger. Men i resultatet är standard deviationen 

ungefär lika stor för alla gångerna testet gjordes så någon signifikant antydan om 

inlärning inte fanns. I studien som Harris & Cabrera (1976) gjorde som pågick under två 

dagar sjönk standard deviationen avsevärt andra dagen. Så viss del av inlärning kan 

finnas. 

 

För framtida studier skulle ett anomaloskop kunna användas. Detta för att det kan få 

fram mycket små skillnader. Där även inlärning av testet inte skulle påverkar resultatet 

för att färgerna kommer där hela tiden i olika ordningar mellan test omgångarna.  

 

När deltagarna subjektivt tillfrågades hur de upplevde färgerna i ett Farnsworth D-15 

färgsorteringstest med de tre färgade kontaktlinserna så blev det väldigt olika svar, som 

visades i resultat delen. Den färgen på kontaktlins som flest personer tyckte påverkade 

färgupplevelsen mest var Green, där 66,7 % av deltagarna upplevde det svårare att 

sortera blå/gröna färger. Kollar man på antalet gjorde fel så påverkade det inte resultatet 
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då det bara var två som hade sorterat fel. Även om färgen upplevs annorlunda så 

påverkar det inte färgseendet speciellt mycket. 

 

5.2 Transmittans 

Resultatet av mätningen med en spektrofotometer visar att de tre färgade 

kontaktlinserna släppte igenom olika mycket ljus och delar av de synliga våglängderna. 

Kontaktlinsen Blue hade mindre genomsläpplighet av de orange/gula våglängderna, 

medan Green mer åt det röd/orange och Sherry hade inom det gröna ljuset. De färger 

som alltså släpptes igenom mindre av var komplementärfärgerna till den färg 

kontaktlinsen hade. Detta stämmer bra överrens med vad Harris, Haririfar & Hirano 

(1999) fick fram i sin studie när de mätte transmittansen genom en antal färgade 

kontaktlinser, som fick fram att transmittansen sjönk just vid komplementärfärgerna. 

 

På Green och Sherry sjönk transmittans även en hel del i den blå/violetta delen av 

ljusspektrat, och det framkom i Harris & Cabrera (1976) studie att det är så på gröna 

och bruna kontaktlinser. 

 

Mätningen av transmittansen gjordes bara en gång per färg på kontaktlinserna. Det 

kanske borde ha gjorts flera mätningar för att vara helt säker på att värdena som 

framkom var korrekta. Det är något som kan tänkas på vid framtida studier när 

transmittansen mäts genom färgade kontaktlinser. 

 

Om transmittansen av våglängderna genom färgade kontaktlinser påverkar färgseendet 

är svårt att säga. För det var många som upplevde det var svårare att sortera de färger i 

ett Farnsworth D-15 färgsorteringstest som den färgen på kontaktlinsen de hade på sig 

och det hänger inte ihop med att transmittansen som minskade vid 

komplementärfärgerna och släppte igenom mestadels av övrigt ljus. 
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6 Slutsats 

Studien visade att det var en signifikant skillnad utan kontaktlins och med kontaktlinsen 

Blue, medan det inte var någon skillnad med Green och Sherry. De färgade 

kontaktlinserna Blue, Green och Sherry har alltså ingen direkt påverkan på färgseendet 

med ett Farnsworth D-15 färgsorteringstest. Men färgupplevelsen blev annorlunda hos 

de flesta av deltagarna. Transmittansen på kontaktlinserna sjönk mest i 

komplementärfärgerna till den färgen kontaktlinsen hade och kontaktlinserna Green och 

Sherry sjönk det även i den blåa delens våglängder. 
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Bilagor 

Bilaga A Informerat samtycke 
 

 
 

 

 

 

Informerat samtycke – Färgseendet med 

färgade kontaktkontaktlinser 
Välkommen till Linnéuniversitetet. Jag heter Sofie Helgesson och 

går sista terminen på Optikerprogrammet i Kalmar. Jag håller nu på 

med mitt examensarbete där jag gör en studie på hur färgade 

kontaktkontaktlinser påverkar färgseendet. 

Jag kommer börja med att göra en synundersökning för att få fram 

styrkorna, och sätta dessa i en provbåge över kontaktlinserna om det 

skulle behövas. Sedan ska du göra ett Farnsworth D-15 

färgseendetest först utan kontaktlinser, en gång per öga. Detta test 

innebär att du ska sortera 15 olika färger i färgordning. Efter det ska 

du göra om testet tre gånger men tre olika färgade 

kontaktkontaktlinser, men bara på ena ögat. Totalt kommer du att 

göra färgseendetestet fem gånger. 

Dessa mätningar kommer att ta ungefär 1-1,5 timme att göra. Du 

kommer inte att utsättas för några risker under studien. Det kan vara 

så att du kan känna lite obehag med kontaktlinserna om du inte är 

van linsbärare. 

_______________________________________________________ 

Jag har härmed muntligt och skriftligt informerats om studien och 

tagit del av ovanstående skriftlig information. Jag är helt medveten 

om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta den. 

Jag samtycker här med att delta i studien: 

____________________________________________________ 

Namn:_________________________ Datum:_______________ 

Ålder:______ Man � Kvinna � 

 

Sofie Helgesson 

Telefon: 076-174 76 49 

 
Handledare: Oskar Johansson 

oskar.johansson@lnu.se 

Telefon 0480-446289 

Besöksadress Smålandsgatan 26B, KALMAR 
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Bilaga B Undersökningsprotokoll Farnsworth D-15 
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Bilaga C Undersökningsprotokoll 
 

 

Namn:__________________________________Ålder:_______Datum:_____________ 

 

Refraktion: 

 Sfär Cyl. Axel Add. 

H     

V     

 

 PD: 

Farnsworth-Munsell D-15: 

 Utan kontaktlinser: 

Öga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H                

V                

Antal fel: H____/V____ 

 Blue: 

Öga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

Antal fel:____ 

 Green: 

Öga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

Antal fel:____ 

 Sherry: 

Öga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

Antal fel:____ 
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Bilaga D Resultat tabell, antal fel med Farnsworth D-15 
 

Person 
Antal fel utan 
kontaktlins HÖ 

Antal fel Blue 
HÖ 

Antal fel Green 
HÖ 

Antal fel Sherry 
HÖ 

101 0 0 0 0 

102 0 0 0 0 

103 0 2 0 0 

104 0 0 0 0 

105 0 0 0 0 

106 0 0 0 0 

107 0 0 0 0 

108 0 0 0 0 

109 0 0 0 0 

110 0 0 0 0 

111 2 2 0 0 

112 0 0 0 3 

113 0 0 0 2 

114 0 0 0 0 

115 0 0 0 0 

116 0 0 0 0 

117 0 0 0 0 

118 2 2 2 0 

119 0 0 0 0 

120 0 0 0 0 

121 0 0 0 0 

122 0 2 0 0 

123 0 0 0 0 

124 2 2 0 0 

125 0 0 0 0 

126 0 2 4 0 

127 0 0 0 0 

128 0 0 0 0 

129 0 0 0 0 

130 0 2 0 0 
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Bilaga E Resultat tabell, transmittans i procent 
 

Våglängder i 
nm 

% Transmittans 
Vätskan  

% Transmittans 
Blå kontaktlins 

% Transmittans 
Grön kontaktlins 

% Transmittans 
Röd kontaktlins 

340,0 75,4 0,0 0,0 0,0 

350,0 78,5 0,0 0,0 0,0 

360,0 80,7 2,4 2,3 1,2 

370,0 82,7 17,0 15,1 8,9 

380,0 84,1 49,9 33,9 21,9 

390,0 81,0 66,5 37,9 27,6 

400,0 82,1 72,1 35,4 29,8 

410,0 83,0 74,2 31,9 30,9 

420,0 83,8 75,4 30,2 31,8 

430,0 84,3 76,1 30,2 34,6 

440,0 84,7 76,8 31,4 36,9 

450,0 85,1 76,7 35,4 39,5 

460,0 85,5 76,6 38,3 43,6 

470,0 85,8 76,3 40,9 46,7 

480,0 86,2 75,8 47,3 48,4 

490,0 86,2 74,7 55,9 45,2 

500,0 86,3 73,3 61,9 38,1 

510,0 86,8 71,4 66,3 36,5 

520,0 86,9 68,4 70,6 39,4 

530,0 87,1 64,1 73,9 36,6 

540,0 87,1 58,9 74,6 35,8 

550,0 86,9 53,5 72,9 40,5 

560,0 86,9 49,0 69,3 48,2 

570,0 87,0 45,5 64,1 56,4 

580,0 86,9 42,6 58,1 61,5 

590,0 87,4 40,8 52,7 65,0 

600,0 86,9 41,0 48,9 67,5 

610,0 91,8 46,2 50,3 74,5 

620,0 92,2 53,2 52,5 78,4 

630,0 92,6 60,9 55,6 81,5 

640,0 92,9 67,1 59,2 83,9 

650,0 93,0 71,9 63,3 85,4 

660,0 93,3 75,9 67,3 86,6 

670,0 93,3 79,2 70,9 87,4 

680,0 93,5 81,9 73,6 87,6 

690,0 93,4 83,8 75,7 88,0 

700,0 93,5 84,9 76,6 87,5 
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